INLEIDING
Sinds de aftrap op 17 april hebben meer dan 7000 mensen onze verschillende
CoronaCookingSurveys ingevuld. We zijn overweldigd met het groot aantal deelnames,
hartelijk bedankt daarvoor.
Deze week delen we opnieuw enkele resultaten uit onze grote (internationale)
CoronaCookingSurvey.
De dataverzameling van deze CoronaCookingSurvey loopt nog steeds zolang er in ons land
corona-maatregelen van kracht zijn. U kunt nog steeds deze enquête invullen
(http://bit.ly/3bmPUTy). Deze dataverzameling loopt ook in een reeks andere landen:
https://www.uantwerpen.be/en/projects/food-media-society/corona-cooking-surve/fill-outthe-survey/ .
Deze week lanceren we de voorlopig laatste mini-survey. Ditmaal gaat het over
voedingsinformatie. In deze mini-enquête zijn we erg geïnteresseerd in hoe jullie leren over
voeding. Deze enquête is kort (10 minuten invultijd) en kan je invullen tot maandag 11 mei
(12h) via deze link: https://bit.ly/3cdsZKt
Resultaten:
Tenzij anders vermeld, werd alles gemeten op schalen die variëren van 1 tot 7, we rapporteren
de gemiddelden en standaardafwijkingen. Zodra p <0.01 beschouwen we deze verschillen ook
als statistisch significant. Tenzij anders vermeld zijn alle gerapporteerde resultaten berekend
met Repeated Measure (M)ANOVAs in SPSS26.

2

WIE HEEFT ER DEELGENOMEN AAN DE GROTE #CORONACOOKINGSURVEY?
Net als de vorige weken vinden we het heel belangrijk om eerst en vooral informatie te
verschaffen over het profiel van onze deelnemers.
Voor de grote CoronaCookingSurvey rapporteren we over 5997 personen waar alle leeftijden,
geslachten en sociale groepen vertegenwoordigd zijn. Echter zijn sommigen talrijker aanwezig
dan anderen. De groep van 5997 bestaat vooral uit:
•

Hoger opgeleide (80.3%) vrouwen (79.8%) tussen 18 en 88 jaar oud (gemiddelde leeftijd =
26.80, SD = 14.99).

•
•

•

De meerderheid (69.3%) werkte voor de lockdown en 68.9% hiervan deed dat voltijds.
19.9% was voor de lockdown niet aan het werk.
Sinds de lockdown is 29.8% van onze steekproef niet meer aan het werk (een stijging met
10%). Van de groep die momenteel wel nog aan het werk is doet 60.2% dat nog voltijds
(een daling van bijna 10%).
Van alle 5997 deelnemers geeft
o Slechts een minderheid (22.6%) aan dat ze sinds de lockdown een deel van hun
inkomen verloren hebben,
o De meerderheid (82%) aan dat ze zelden tot nooit problemen hebben om
financieel rond te komen,
o En voor 90.8% is het zelden tot nooit moeilijk om genoeg geld te hebben voor
eten te kopen.

Het is dus belangrijk in het achterhoofd te houden bij deze resultaten dat we nog steeds
voornamelijk spreken over een grote groep grotendeels jonge en hoger opgeleide vrouwen
voor wie eten kopen geen financiële zorgen geeft.
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ETEN AAN TAFEL EN ZONDER SCHERM IS EEN TIKKELTJE BELANGRIJKER
GEWORDEN
Belgen zijn levensgenieters. We tafelen graag, en maaltijden staan in ons leven nog steeds
centraal.
Sinds de coronacrisis vinden we het allemaal nog net iets belangrijker:
•
Onze deelnemers ervaren maaltijden als belangrijke momenten van de dag, en nu
nog net iets meer (Mvoor = 5.51 SD = 1.29 Mna = 5.96 SD = 1.21, p<.001).
•
Onze deelnemers aten de avondmaaltijd al meestal aan tafel, en doen ook dat nu nog
net iets vaker (Mvoor = 5.71 SD = 1.61 Mna = 5.97 SD = 1.60, p<.001).
•
Onze deelnemers aten voor de lockdown al zelden voor de tv of een ander scherm en
doen dat nu nog net iets minder (Mvoor = 3.11 SD = 1.81 Mna = 2.99 SD = 1.88, p<.001).
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E-PERITIEVEN EN ONLINE SAMEN ETEN IS TOCH MAAR WAT ONGEMAKKELIJK
Vorig weekend riep de Amerikaanse chef Samin Nosrat samen met de NY Times op om
massaal samen lasagne te eten op zondagavond en dat samen met vrienden te doen via
videogesprekken. Wat vinden we daar eigenlijk van, van dat online “ samen eten” en “ eperitieven” ?
•

•

1 op 3 deelnemers (32.6%) organiseert wel eens een e-peritief; een online drankje met
anderen via een videogesprek.
o Van deze groep beleeft slechts een kwart (26.5%) echt plezier aan dit eperitieven,
o En de helft van de e-peritievers vindt het toch maar ongemakkelijk (56.6%).
Slechts een hele kleine minderheid (6.9%) probeerde ook al eens samen te eten met
anderen via videogesprek; e-dining.
o Van deze groep beleeft 1/3 (33.2%) ook echt plezier aan dit e-diner,
o En opnieuw voelt de helft van de groep e-diners zich hier toch maar wat
ongemakkelijk bij (56.6%).

Uit eerder onderzoek naar de opties en barrières van e-dining of tele-dining wisten we al dat
de technologie om samen te eten op afstand al ver staat, en dit heel interactief kan maken. Zo
kan men het bijvoorbeeld mogelijk maken dat als ik thuis mijn kookpot beweeg, ook de
kookpot van mijn gezelschap begint te bewegen. Uit de studie bleek dat respondenten dit iets
te veel als “ geesten oproepen” beleefden en dat ondanks technologische hoogstandjes teledining het echte “ samen eten” (nog) niet kan vervangen. Samen tafelen, samen eten uit
dezelfde potten: dat gaat nu eenmaal niet online.
Niewiadomski, R., Ceccaldi, E., Huisman, G., Volpe, G., & Mancini, M. (2019). Computational Commensality: from theories to
computational models for social food preparation and consumption in HCI. Frontiers in Robotics and AI, 6, 1-19
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WAT NU?
Uit onze grote Corona Cooking Survey blijkt wel dat we nu slechts zelden op zoek gaan naar
voedingsadvies, waar we dat voor de coronacrisis wel soms deden (Mvoor = 3.11; SD = 1.37 Mna = 2.89 SD =
1.45, p<.001). Om dit nogal opvallend resultaat verder uit te diepen lanceren we deze week een
nieuwe - laatste! - mini-enquête over het thema “ voedingsinformatie” . Je kunt deze enquête
invullen via deze link: https://bit.ly/3cdsZKt
We zijn enorm dankbaar voor de grote interesse en deelnames van de afgelopen weken. We
komen later zeker terug met nieuwe bevragingen, maar voorlopig duiken we al even in de vele
interessante data die we dankzij jullie reeds verzameld hebben.
We blijven iedere vrijdag enkele resultaten presenteren op onze website
www.coronacookingsurvey.be en onze Facebookpagina Corona Cooking Survey. We blijven
steeds beschikbaar op deze platformen om iedereen te woord staan.
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